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SESSÃO 2.707 – SESSÃO ORDINÁRIA 

06 de junho de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 06 de junho de 2022, às 18h10min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, das Vereadoras, da imprensa; nosso Prefeito 

Municipal César Ulian, o qual convidamos para fazer parte da mesa principal; e a todo o público 

que nos acompanha nesta sessão e a todos que nos assistem de casa. Um cumprimento especial a 

todos os representantes da comunidade de São João Batista, à Paula Cavagnolli, homenageados 

desta noite, sejam todos bem-vindos; ao suplente de Deputado Marcelo Brum, sejam todos bem-

vindos!   

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei Complementar nº 004/2022, de autoria do Vereador Diego 

Tonet, que “Acresce e altera dispositivos na Lei Complementar nº 034, de 21 de dezembro de 

2006, que dispõe sobre a Taxa de Licença Ambiental, de Expediente de Âmbito Ambiental e de 

Serviços de Saúde Pública, ampliando dispositivos do Código Tributário Municipal (Lei 

Complementar nº 001, de 22 de dezembro de 2000) e Revoga a Lei Complementar nº 013, de 17 

de dezembro de 2003”.  

Nova Redação do Projeto de Lei nº 043/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que 

“Altera a estrutura da classificação orçamentária da Lei de Orçamento em vigor incluindo o 

Órgão 15, as Unidades Orçamentárias 15.01 e 15.02, inclui a Atividade 2951 no Anexo do Plano 

Plurianual e no III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$2.129.612,00”.  

Projeto de Lei nº 044/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que 

“Institui a Semana Municipal de ações voltadas à Lei nº 11.360, de 2006 (Lei Maria da Penha), 

nas escolas de ensino Fundamental e de Médio, Públicas e Privadas”.  

Indicação nº 116/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que verifique a possibilidade de ofertar atendimento em equoterapia para crianças e 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. 

Indicação nº 117/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a ampliação da parada de ônibus da rua Aurélio Scopel, no bairro Nova Roma, e a 

manutenção do pavimento na mesma localidade, conforme imagens anexas a esta indicação.  

Indicação nº 118/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de fornecer gratuitamente um kit de materiais escolares, 

calçado e uniforme para os estudantes cujas famílias estão cadastradas em programas sociais da 

Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. 

Indicação nº 119/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que altere a Lei Municipal nº 3.616/2022 para estender o auxílio-transporte aos estagiários do 

Poder Executivo, conforme minuta de projeto de lei anexa a esta indicação.  

Indicação nº 120/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal a instalação de redutores de velocidade, com a devida sinalização, na via 

Otávio Rocha, próximo à empresa de Móveis Tomazi, na localidade da Linha 80. 
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Indicação nº 121/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal a pintura da faixa de segurança existente na rua Júlio de Castilhos, esquina 

com a rua Bento Gonçalves, nas imediações da Casa do Pano Elolaine. 

Indicação nº 122/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal a manutenção da parada de ônibus e a colocação de contêineres de lixo 

orgânico e seletivo na estrada Olindo Carlos Toigo, próximo ao Casarão dos Veronese, na 

comunidade de Nova Brasília. 

Moção nº 008/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que apresenta Moção de 

Congratulações à diretoria da comunidade de São João Batista, localizada no travessão Cavour, 

Senhor Antonio Coloda e Senhora Alice Coloda, Senhor Daniel Boff e Senhora Fabiana Boff, e 

Senhora Nadir Renon e Senhor Isaias Renon, extensiva a todos os moradores e sócios da 

comunidade, pelos 140 anos de história. 

Moção nº 009/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que apresenta 

Moção de Congratulações a Senhora Paula Cavagnolli, pela representatividade e atuação na 

comunidade da Linha 80 e no cenário político do município de Flores da Cunha. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes e antes de passarmos ao Pequeno Expediente, passo a 

palavra ao Prefeito Municipal César Ulian, para que faça sua saudação e contribua com nossa 

sessão. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Muito obrigado, Presidente! Em seu nome, 

cumprimento todos os Vereadores, as Vereadoras; de maneira muito especial, toda a comunidade 

que se faz aqui presente. Muito especial hoje, o dia de muitas homenagens e reconhecimentos. 

Então, em especial, à família Fontana, na pessoa aqui do Padre Ricardo, nosso amigo de longa 

data, a sua mãe, cumprimento todos da família também que se fazem presentes aqui neste 

momento muito especial, onde tem o reconhecimento aí do patriarca da família, que com certeza 

fez muito pela comunidade e por isso tem esse reconhecimento também. Aos 140 anos da 

comunidade de São João aqui, todos os líderes atuais, mas todos os que fizeram história também 

ao longo deste período tão longo, uma das primeiras comunidades aqui de Flores da Cunha, 

então, com certeza, traz muita história contida também nesta história. A também a nossa amiga 

Paula Cavagnolli, muito obrigado pela presença e pelo reconhecimento também, indicada pela 

Vereadora Angela. Um cumprimento especial ao nosso Deputado Marcelo Brum, sempre muito 

parceiro do município, emendas principalmente pro nosso hospital, significativas, também agora 

com uma emenda indicada também pelo Vereador Horácio, pra pavimentação aqui do nosso 

município, sempre uma satisfação podermos tê-los aqui, importante também este contato físico 

com vocês aqui, visitando nosso município. Cumprimentando também o Daniel Gavazzoni, 

nosso Chefe de Gabinete, cumprimento todos os servidores desta Casa e a população que se faz 

presente. Um dia muito especial onde muitas votações também acontecem aqui nesta Casa. 

Muito importante a participação da comunidade, acompanhando o trabalho do Legislativo, que 

sempre é muito fundamental, defendendo os interesses da comunidade. Então desejo uma 

excelente noite pra todos nós, que a gente possa estar aí prestigiando todos esses momentos. 

Muito obrigado pela presença de todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Prefeito Municipal, 

pela sua presença. Passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; nosso Prefeito 

Municipal César Ulian, a todas autoridades que nos prestigiam e principalmente a população que 

está aqui, é um prazer recebe-los na nossa Casa. Essa semana, eu tenho algumas indicações que 
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encaminho ao Poder Executivo, ao olhar atento do nosso Prefeito, sempre com as demandas 

desta Casa, para ampliar então uma parada de ônibus no bairro Nova Roma. Nós temos diversas 

crianças que utilizam lá, por causa do transporte escolar, e não dá conta a parada que tem no 

momento. E outra indicação se refere então à causa do autismo, na qual eu tenho defendido aqui 

bastante, desde o ano passado, com indicações já pro Executivo. Uma forma de contribuir com 

essas crianças, para elas terem um melhor desenvolvimento, seria oferecer tratamento com 

equoterapia, já que nós temos diversas aqui em Flores da Cunha, cabanhas, né, que tem cavalos 

que poderiam fazer parcerias com o Município e atender essas crianças, porque aqui o que pode 

oferecer esse método terapêutico, que ele utiliza o cavalo como agente promotor de ganho a 

nível físico, psíquico, educacional e social, então para melhorar a qualidade de vida dessas 

crianças. Era isso. Obrigada, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadoras, Vereadores, nosso Prefeito César; Marcelo Brum, deputado que se encontra aqui 

presente; as pessoas e entidades homenageadas na noite de hoje, os nossos assessores, os 

servidores da Casa, a imprensa, demais público aqui presente e os que nos acompanham através 

do Facebook. Faço hoje a defesa de uma indicação, que sugiro ao nosso Prefeito que analise com 

carinho a possibilidade de fornecer gratuitamente um kit de materiais escolares, calçados e 

uniformes para os estudantes da rede municipal do nosso município cujas famílias estão 

cadastradas em programas sociais da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. Possibilitando 

que esses estudantes possam frequentar as escolas com um calçado e um uniforme mais 

apropriado, protegendo-se das intempéries do tempo, bem como os materiais escolares 

necessários para realizar as atividades escolares. É oportuno afirmar que essa medida se faz 

ainda mais imperativa no contexto atual, em que as dificuldades econômicas impostas pela 

elevação dos preço dos produtos da cesta básica, provocadas pela inflação, diminuiu o poder de 

compra das famílias. Salientamos que no primeiro quadrimestre deste ano, de acordo com o 

relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais, as despesas com a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino não atingiram os 25% obrigatórios a serem investidos na educação. 

Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no município, solicitamos o 

atendimento a essa indicação. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Angela. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Boa noite, Senhor Presidente 

Angelo; Vereadora, Vereadores, Prefeito César. Um boa noite, especial, pra Paula Cavagnolli, 

seus familiares, amigos; ao Deputado Marcelo Brum; ao Oliveira Junior; e o público que nos 

assiste de casa através das mídias sociais. Senhor Presidente, temos como indicações para esta 

semana, indicamos ao Executivo a instalação de redutores de velocidade, com a devida 

sinalização, na via Otávio Rocha, proximidades da empresa Móveis Tomazi, localidade da Linha 

80. Indicamos a pintura da faixa de segurança de pedestres existente na rua Júlio de Castilhos, 

esquina com a rua Bento Gonçalves, imediações da Casa do Pano Elolaine. Indicamos também 

ao Executivo a manutenção da parada de ônibus e a colocação de contêineres de lixo orgânico e 

seletivo na estrada Olindo Carlos Toigo, proximidades do Casarão dos Veronese, na comunidade 

de Nova Brasília. Além disso, ainda continuamos à espera da resposta do nosso Executivo, sobre 

a nossa indicação, a minha e da comunidade, sobre a ampliação do horário da farmácia do posto 

de saúde. Esta não é uma preocupação só minha, mas é uma necessidade da comunidade. Seria 

isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Diego Tonet. 



 

Anais 2.707, da Sessão Ordinária do dia 06 de junho de 2022. 269 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente e Colegas Vereadoras, 

Vereadores, saúdo também o Prefeito César que se faz presente; os homenageados desta noite, à 

família Fontana, Paula Cavagnolli, também, o pessoal da comunidade lá de São João. Trago 

nesta noite uma indicação ao Prefeito Municipal para que altere a Lei Municipal nº 3.616/2022, 

de modo a estender o auxílio-transporte também aos estagiários que hoje trabalham no Poder 

Executivo. Ocorre que muitos desses estagiários, muitos é o primeiro emprego deles, outros 

talvez estejam talvez uns no ensino médio, outros estejam no, já cursando a faculdade e pra eles 

é o início de, do trabalho de, estão iniciando sua carreira no mercado de trabalho, muitos deles 

eles residem no nosso interior e pela bolsa ou pelo auxílio que eles recebem hoje, a parcela que 

eles precisam para realizar o seu deslocamento, do interior até a Prefeitura ou até o local aonde 

eles estão exercendo suas funções, acaba sendo um valor representativo, em virtude também do 

alto preço dos combustíveis que existe atualmente Então, dentro do possível, assim como 

aprovamos no início deste ano aos servidores municipais, que seja pensado também e estudado a 

possibilidade de estender esse vale-transporte também para os estagiários do nosso Município. 

Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Horácio Natalino Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, passo o meu tempo à 

Vereadora Angela.  

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Boa noite a todos já citados 

anteriormente. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Vereador Horácio Rech, por ceder esse 

espaço. Gostaria de começar esse meu último Grande Expediente para homenagear muitas 

pessoas que foram especiais e exemplo pra todos, mulheres que fazem a diferença, que lutam 

com todas suas forças pra não se deixar desanimar e para não desistir. Quero citar aqui alguns 

nomes, como Vania Marin, Elizabeth Bonadiman e Ivone Dulce Finger, que sempre se doou. A 

Vania, que sempre se doou e ajudou muitas pessoas com as doações, sem se importar a quem. A 

Ivone, que mesmo lutando contra um câncer em estágio terminal, nunca deixou de sorrir e lutar. 

E estas, que infelizmente já faleceram, mas que sempre buscaram fazer o bem. E a Isa, do brechó 

da Isa, que trabalha muito para que muitas pessoas tenham comida no prato, além de tantas 

mulheres anônimas que lutam, com sorriso, fé e esperança. Hoje estou aqui pra poder 

homenagear mais uma dessas pessoas muito especial, que são exemplos de vida, 

representatividade, inspiração pra outras mulheres. É você, Paula Cavagnolli! Você sempre foi 

uma pessoa íntegra, respeitosa, importante no cenário social, comunitário e político, influenciou 

mulheres, como eu, a lutarem pelos seus direitos e buscar, buscar melhorar o nosso município. 

Filha de Ilovir Cavagnolli, Cleudes Guarese Cavagnolli, tem 45 anos e começou a trabalhar 

muito nova, desde os 14 anos, na Treboll Móveis, na Linha 80. Passou de auxiliar de produção, 

auxiliar de almoxarife, a analista de compras e coordenadora de RH. Também trabalhou três 

anos como diretora de Compras da Prefeitura de Flores da Cunha. Além disso, é graduada em 

administração e comércio exterior pela UCS, MBA em gestão empresarial pela Fundação 

Getúlio Vargas, além de tecnóloga em gestão de pessoas e contabilidade. Foi a primeira e única 

mulher presidente do Clube Rui Barbosa, em 68 anos, por dois mandatos; fundadora do Grupo 

de Jovens da Linha 80; incentivadora do primeiro campeonato interno de futebol masculino e 

feminino e bocha masculina e feminina, incentivando sua prática esportiva; primeira presidente 

mulher do PDT, em Flores da Cunha, e candidata a vice-prefeita em 2020. Por isso, gostaria de 

não somente trazer as minhas palavras, mas também de pessoas que te amam e que sabem o quão 

você é importante. (Exibição de vídeo através da televisão). Muito obrigada por inspirar muitas 

mulheres inclusive esta Vereadora que vos fala. Obrigada por tudo, Paula Cavagnolli! Além 
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disso, gostaria muito de falar, né, Vereadora Silvana, nesta quinta, nessa última quinta-feira, 

estivemos visitando o comandante da Brigada, o delegado da Polícia Civil, em busca de 

informações sobre as ocorrências que envolvem violência contra a mulher no município. 

Podemos ouvir várias informações e sugestões do comandante e do delegado. Achei muito válida 

a sua, a sua iniciativa, Colega Vereadora Silvana. E durante essa caminhada dos Anjos 

Disfarçados, vivemos essa realidade em todas as ações que fizemos. É certo que ao longo dos 

últimos anos, houve avanço muito importante em políticas públicas e em direitos humanos para 

as mulheres. Contudo, ainda assim, há vestígios de uma sociedade preconceituosa e aonde a 

discriminação ainda é sentida muito nos dias atuais. Nós mulheres hoje conquistamos o nosso 

espaço, mas a luta pela manutenção de nossos direitos é diária, seja nas relações de trabalho, nas 

situações diárias de enfrentamento à violência doméstica ou em atividades cotidianas que são 

enfrentada na família. A Lei Federal nº 7.353/85 criou o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher, o CNDM, cuja finalidade consiste na eliminação da discriminação contra a mulher, 

assegurando-lhe a liberdade e a igualdade. Nesta linha, nós entendemos que o Município de 

Flores da Cunha carece e necessita criar o seu Conselho Municipal da Mulher, o COMDIM, e o 

seu Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, o FUMDIM, que possuem a finalidade de 

contribuir para a implantação e a criação de políticas públicas que visem garantir os direitos e a 

igualdade de nós mulheres nas relações domésticas, cotidianas e familiares. Além disso, 

proteger, resguardar de qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão nas relações de trabalhos, saúde e da vida da mulher como um todo. Esta é uma 

indicação de projeto de lei, né, do projeto de lei que já foi entregue ao nosso Prefeito, o 

Executivo Municipal, que já foi encaminhada. Sabemos das demandas do público, são inúmeras 

e aguardamos que o COMDIM e o FUMDIM sejam criados e instituídos em nosso município. Se 

entende que, juntamente com a atual rede de apoio de atendimento às mulheres, estes são 

importantes instrumentos para o desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam os direitos 

fundamentais da mulher como pessoa cidadã em nosso município. Temos o direito de sermos 

valorizadas e protegidas pelo Executivo Municipal, este é um ato de respeito. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Neste momento, a palavra 

está à disposição do Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, transfiro o meu tempo ao 

Colega Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente Angelo; nosso Prefeito 

Municipal César Ulian; toda a Mesa Diretora, Colegas Vereadores, Vereadoras, pessoas que nos 

acompanham essa noite, servidores; especial aos homenageados da noite, família Fontana, do seu 

Victorio; família da capela São João, mais uma justa homenagem a eles nessa noite; servidores; 

nosso Chefe de Gabinete, o Daniel Gavazzoni; Deputado Marcelo Brum; nosso Presidente do 

MDB, o Élio Dal Bó; a imprensa, sejam todos bem-vindos nesta noite! Protocolamos nessa 

semana e nesses dias uma moção de congratulações à comunidade de São João, pelos seus 140 

anos. Também um especial, a moção, Paulinha, à Paulinha Cavagnolli, que bom que esteja aqui, 

que bom que está sendo reconhecida, Paulinha! Toda a sua família, sejam também todos bem-

vindos! Então comunidade de São João também tem a sua história, a sua marca na nossa 

comunidade e, por isso, é merecedora dessa moção. Nosso amigo, companheiro e padre Ricardo 

Fontana, Reitor do Santuário de Caravaggio, também seja bem-vindo! Um pequeno histórico da 

capela São João Batista, do travessão Cavour, 140 anos de história. Essa é mais uma homenagem 

que essa Casa presta a tantas as nossas comunidades, entidades e pessoas no nosso município. O 

nome travessão Cavour é uma homenagem ao estadista italiano e primeiro ministro italiano 

Conde de Cavour, companheiro de Giuseppe Garibaldi, na unificação da Itália. Faz limite, ao 

norte, com o travessão Riachuelo; ao sul, com Caxias do Sul; e a leste, com travessão Claro e 

Gavioli; e a oeste, com travessão Esmeralda. Os primeiros moradores. Os primeiros moradores, 

em sua maioria imigrantes italianos, que saíram de seu país de origem em busca de melhores 
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condições de vida, começaram se estabelecer em meados de 1881. Na época, a vila de Nova 

Trento pertencia à colônia Caxias, tornando-se mais tarde o segundo distrito de Caxias. As terras 

foram divididas em travessões, sendo que o travessão Cavour pertenceu a 11ª Légua, juntamente 

com travessão Esmeralda e travessão Conde D’Eu. Cada família adquiriu um lote de 10 a 30 

hectares. As primeiras famílias. As primeiras famílias a se estabeleceram no travessão Cavour 

foram Daroz, Candiago, Combarlatto, Menegon, Zanvetore, Bett, Bordin, Longhi, Dal Bó, 

Bogotto, Folle, Decarli, Soldera, Zim, Rizzo, Colloda, Debortolli, Rigoni. Num segundo 

momento, se instalaram as famílias Baldissera, Hecher, Peretto, Maurina, Renon, Schiavenin, 

Perin, Letti, Alessi, Argenta, Mascarello e Libano. O seu cemitério. Por volta de 1882, os 

moradores se reuniram e constituíram um pequeno cemitério em uma área de terra de Francesco 

Rizzo. Mais tarde, a área foi adquirida para a construção da capela e da escola. O cemitério 

permanece no mesmo local há 140 anos. Um dos primeiros a ser sepultado no cemitério foi uma 

criança de três anos, em 1883, Luigino Reghelin, recém chegado da Itália e que residia no 

travessão Gavioli, hoje São Valentin. O menino foi sepultado em São João, pois em São Valentin 

não tinha ainda a igreja e nem o cemitério. Ele veio da região de San Rocco di Trento e teria 

falecido devido ao cansaço, pois depois dos familiares terem desembarcado em São Sebastião do 

Caí, vieram a pé até o travessão Cavour. A fundação da sociedade religiosa. A capela São João 

Batista-travessão Cavour é uma das primeiras sociedades religiosas a serem constituídas no 

antigo povoado de Nova Trento. Foi fundada em oito de julho de 1882, sendo que seu estatuto 

composto por 10 artigos. Naquele ano, foi construída uma pequena capela de madeira em uma 

área de terras de Francesco Rizzo. Mais tarde, em nove de setembro de 1896, ocorreu a aquisição 

do terreno medindo 40 metros de frente, com 53 metros de fundo, totalizando 2.120 metros 

quadrados. O valor pago na ocasião foi de 15 mil réis. Foram vendedores Francesco Rizzo e sua 

mulher Alba Fioreze, sendo testemunhas do negócio Giuseppe Rigoni e Luigi Folle. Os 

fabriqueiros da capela eram Andrea Daros e Ângelo Debortolli. Foi então o escrivão José 

Cagnini, tendo sido registrado sob o número 1238. A capela dedicada à São João Batista e Nossa 

Senhora do Rosário foi benta em maio de 1882, pelo padre Agostinho Magnon. As primeiras 

festas na comunidade começaram a ocorrer por volta de 1912, sendo um dos moradores antigos 

Guerino Dal Bó. O sino. Em 1929, as famílias de Luigi Mascarello e Luiz Bett adquiriram um 

sino de bronze e, num primeiro momento, foi instalado em uma árvore, e todos os dias era 

tocado às onze e trinta, como forma de aviso para o pessoal que trabalhava na colônia ir para 

casa preparar o almoço. Certo dia, o sino despencou da árvore e o objeto então foi colocado 

numa estrutura de eucaliptos. Atualmente está em uma estrutura de ferro. A igreja. Em 1946, sob 

a direção de Giuseppe Zim e Ângelo Zamboni, teve início a construção da atual igreja cuja a 

obra foi concluída em 1949. A igreja foi construída em uma área doada pela família de Lorenço 

Bett. Foram construtores da obra os irmãos Bórtolo, Fiorentino e Olivo Cecconello, moradores 

da localidade de São Gotardo. O templo foi bento pelo então padre Frei Eugênio de Garibaldi. O 

primeiro salão. Em 1959, a comunidade construiu um pequeno salão para festas e encontros, 

sendo que, na parte superior, por alguns anos funcionou como escola e, no primeiro piso, era 

utilizado para festas e a bodega. Em 1973, o antigo salão deu lugar a um novo espaço para 

eventos, quando foi construído o atual salão, que hoje, aos poucos, foi contemplado com ampla e 

moderna cozinha, cancha de bochas de areia, banheiros, churrasqueiras. E atualmente cerca de 

70 famílias fazem parte da sociedade. O seu campo de futebol. Em dois de fevereiro de 1969, foi 

inaugurado o primeiro campo de futebol do Esporte Clube São João, com grande festa e a 

presença do então prefeito de Flores da Cunha, Horácio Borghetti. Frei Constantino Deon foi o 

celebrante da missa e da benção da nova praça esportiva. A área ao lado da estrada onde foi 

construído o campo foi cedida pela família de Victório Bett. Em 1980, a família Gauer, de 

Caxias do Sul, adquiriu a propriedade da família Bett. Como os jovens não tinham outras formas 

de lazer, ainda no início da década de 1980, a comunidade adquiriu da família de Claudino Zim 

uma área de terras situada aos fundos do cemitério, onde foi construído um novo campo de 

futebol. Foi inaugurado este campo em 12 de março de 1982. A primeira diretoria do campo foi 

composta por Valentin Antônio Coloda, presidente; Antônio Renon, vice-presidente; Reni Boff, 
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tesoureiro; Dante Bett, secretário; conselho fiscal era por Carlos Mascarello, Ângelo Araldi, 

Zelindo Bertin, José Serafim Coloda, Reni Maurina e José Zim. Os sócios fundadores do novo 

campo foram 66 moradores, além de, das 10 famílias, 10 familiares de Claudino Zim, que 

integraram a categoria dos sócios beneméritos. Então esse é um pequeno histórico da nossa 

comunidade querida de São João e que teve sua festa no último dia 22 de maio, todo um trabalho 

desenvolvido, também capitaneado aí pelo nosso Antonio Coloda, nosso conhecido, sempre 

atuante na nossa comunidade, no nosso esporte, na nossa vida de Flores da Cunha. Então temos 

algumas homenagens, algumas fotos passando no telão ali da festa, né, Antonio? (Exibição de 

imagens através da televisão). Então isso nos engrandece, nos alegra e saber que temos 

comunidades tão já longevas no nosso município. Então nessa noite, esta Casa presta uma 

homenagem a essas pessoas, mas também a toda a comunidade de Flores da Cunha. Sendo que lá 

no seu início, os pioneiros deixaram seu legado até hoje, não só para a comunidade, mas também 

para toda Flores da Cunha. Então os parabéns a toda a comunidade de São João e às pessoas que 

aqui a representam. Então nessa noite a gente está homenageando o Antonio Coloda e a Senhora 

Alice Coloda; o Daniel Boff e a Senhora Fabiana Boff; a Senhora Nadir Renon e o Senhor Isaias 

Renon, mas é extensiva. É aquele abraço que se estende para a toda a comunidade lá do São João 

e, também, para o nosso município de Flores da Cunha, que muito nos honra ter essas 

comunidades atuantes pelo nosso interior e tão participativas na nossa Flores da Cunha. Então, 

por ora, era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para o Grande Expediente, 

com a palavra o Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadoras, 

Vereadores, saúdo novamente o nosso Prefeito César que se faz presente; também os 

homenageados desta noite, a família Fontana aqui presente, Paula Cavagnolli, também a 

comunidade de São João. Estive também recentemente na festa lá da comunidade, na missa 

festiva também, muito bonita, parabéns pela festa e pela comunidade de vocês. Quero saudar 

também o amigo, padre Ricardo Fontana, que é Reitor do Santuário de Caravaggio e, também, 

neto do homenageado desta noite, ao qual irei falar logo mais. Então, desde o início deste ano, 

padre Ricardo manteve contato, para que pudéssemos estar apresentando nesta noite o projeto de 

lei, que denomina a estrada Victorio Fontana, estrada esta que levará o nome do avô do padre 

Ricardo. Cumprimento também o Senhor Mauri Fontana, também neto do homenageado, e que 

cuida desta, e que cuida e está conservando os equipamentos usados na vinícola familiar, que é lá 

da década de 40. Então eu gostaria, neste momento, de falar algumas palavras para dizer quem 

foi Victorio Fontana. E também, no telão, estarei passando algumas imagens dele. (Exibição de 

imagens através da televisão). Victorio Fontana, filho de Pietro e Caterina Mothez Fontana, 

nasceu no dia sete de dezembro de 1899, no então Nova Trento, mais especificamente na região 

em que hoje se denomina travessão Garibaldi. Em 14 de janeiro de 1924, casou-se com Dosolina 

Stuani. E mais tarde, em 1942, mudou-se para a estrada que se pretende denominar. Na época, 

não haviam moradores no local e, então, Victorio e sua esposa foram os primeiros moradores da 

localidade. A partir de então seguiram constituindo família na conhecida estrada Vinuva, estrada 

das Acácias e, ou então estrada dos Fontana, como popularmente também é conhecida. E, juntos, 

tiveram sete filhos: Narciso (in memorian), Zaira (in memorian), Euclides (in memorian), Itacir, 

Nilto (in memorian), Irani e Zenita. Victorio era um empreendedor de vários segmentos: 

produzia uvas, vinhos e graspa, era madeireiro, fazia carvão e, também, era carreteiro de oito 

mulas. Neste ofício, transportava diversos produtos, como vinhos em barricas, madeira e, 

também, ajudou a carregar as pedras que foram utilizadas na construção do campanário, que 

devido ao seu peso, precisavam ser transportadas individualmente na época. Seu empenho 

favoreceu a construção do sonhado lar da família Fontana. Porém, infelizmente, sua esposa 

Dosolina faleceu no ano de 1945 e não pôde ver a obra finalizada. Alguns anos mais tarde, 

Victorio conheceu a viúva Giustina Menegatti, que já tinha dois filhos de seu primeiro 

casamento, e então acolheram-se e casaram-se uma segunda vez. Juntos, eles tiveram mais cinco 
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filhas: Neusa, Irma, Geni, Inês e Ivanice, constituindo uma grande família, com 14 filhos. Com 

relação à comunidade, Fontana era uma pessoa muito engajada. Era cantor do coro da 

comunidade de Santo Antônio, na Linha 80, foi por diversas vezes o fabriqueiro e, também, 

muito presente nas festividades que aconteciam no local. Além disso, Victorio era um homem 

apaixonado pelos vinhedos. E movido pelo seu entusiasmo, no ano de 1951, comprou um 

caminhão Ford alemão e, em 1952, construiu uma cantina rural ao lado de sua residência. Ela foi 

estruturada com muito esmero a partir de projetos com plantas arquitetônicas e foi a primeira da 

região a receber um piso de tijolos ao invés de ter apenas chão batido, como era de costume na 

época. Atualmente, a cantina que possui 80 metros quadrados, ainda está conservada com todos 

os equipamentos, inclusive os livros onde Victorio registrava suas vendas. O piso de tijolos 

recebeu uma camada de cimento polido e, tendo em vista que os negócios já não estão mais em 

funcionamento, a família tem a intenção de, um dia, abrir um museu no local, para dar vida ao 

belíssimo legado que Fontana deixou e, assim, manter viva as memórias de seu antepassado. No 

ano de 1963, Victorio faleceu com 64 anos. Deixou como legado o amor pelos seus filhos, o 

forte vínculo comunitário e a paixão pelos vinhedos, a qual figura como uma das protagonistas 

na construção da história de Flores da Cunha, tendo em vista que foi um dos primeiros 

empreendedores do segmento vitivinícola na nossa cidade. Ainda me contava o padre Ricardo, 

que nesta estrada reside o Senhor Itacir, que é filho do Victorio Fontana, e que em novembro 

completará 90 anos. Por todo o legado deixado pelo senhor Victorio Fontana para a sua família 

e, também, pela relevante contribuição junto ao nosso município, convido aos Colegas 

Vereadores que, logo mais, apoiem este projeto de lei, de minha autoria, que denomina a estrada 

Victorio Fontana, fazendo desta forma uma homenagem justa a este homem e toda a sua família. 

Tendo em vista o espírito empreendedor do senhor Victorio Fontana no setor de vinhos, gostaria 

também de ressaltar aqui, que ontem, dia cinco de junho, foi comemorado o Dia Nacional do 

Vinho, uma data sem dúvidas muito importante para a nossa cidade de Flores da Cunha, que 

desde 1994, ostenta o título de maior produtor de uvas e vinhos do país. Conforme os dados mais 

recentes disponíveis pelo Cadastro Vinícola do RS, Ibravin, a produção local em 2017/2018 

atingiu 101 milhões de quilos de uva e 120 milhões de litros de vinho. Como já citei diversas 

vezes nesta tribuna, quando falei de vinhos e do setor vitivinícola, Flores da Cunha não produz 

apenas quantidade, mas sim qualidade. E prova disso, são os inúmeros rótulos premiados das 

vinícolas que temos em nossa cidade. Eu acredito e defendo que foi-se o tempo em que para se 

beber um bom vinho era necessário recorrer a um importado. Hoje sem dúvida, dúvidas, graças 

ao profissionalismo do setor, das tecnologias modernas e de todo o legado deixado pelos 

imigrantes italianos, é possível encontrar bons vinhos sem muito esforço em Flores da Cunha. Eu 

queria também, nesta noite, lembrar que estamos iniciando o mês de junho. E um ano atrás, fui 

autor, nesta Casa, do projeto de lei que instituía o Junho Vermelho, um mês dedicado a ações de 

conscientização sobre a importância da doação de sangue. O mês de junho foi escolhido para 

falar sobre esta importante tema por algumas razões: uma delas, pelo dia 14 de junho ser o Dia 

Mundial do Doador de Sangue; e a outra razão, é que nesta época do ano os estoques de sangue 

costumam estar mais baixos do que o de costume, pelo fato de poucas pessoas praticarem o gesto 

da doação. Hoje, por coincidência, estive olhando o site do Banco de Sangue de Caxias e lá 

encontrei alguns depoimentos que, por coincidência, são de três doadores aqui de Flores da 

Cunha. E com a autorização deles, gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é da 

Daniela Menegat, que diz: “A doação de sangue é algo de extrema importância, que deve ser um 

hábito de todos. É rápido, fácil e não dói! Sem contar com a sensação ótima de poder estar 

salvando vidas! A doação nos torna ainda mais próximos como seres humanos, pois um pouco 

de nós pode estar com qualquer um nesse momento. Vem doar sangue você também”. O segundo 

depoimento é do Alef Cemin, que diz: “Doar sangue é um ato de solidariedade, é um simples 

gesto que pode salvar muitas vidas. Doar sangue é muito simples e não dói, é gerar vida através 

de vida. Precisamos nos conscientizar, tirar alguns minutos do nosso tão precioso tempo e 

ajudar. Doe sangue e multiplique solidariedade, atitude, esperança, saúde, vida e amor”. O 

terceiro depoimento é da doadora Marília Cagnin: “Realizei minha primeira doação de sangue 
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há pouco tempo atrás, muito embora tal ato já estivesse sido debatido em outros momentos. 

Porém, devido à correria do dia a dia e até mesmo o receio das temidas agulhas, fizeram com 

que este momento sempre fosse postergado. Até que recebi o convite para doar sangue através 

de uma amiga, que estava organizando um grupo de pessoas em face de um trabalho que estava 

realizando na faculdade. Logo aceitei e foi uma experiência incrível! Primeiro, por não doer 

absolutamente nada, e segundo, por sair de lá com a sensação de dever cumprido, sabendo que 

mesmo sendo um simples gesto, pude ajudar muitas pessoas”. Por diversas vezes, o ato da 

doação foi estimulado em Flores da Cunha. E mais recentemente, o Banco de Sangue de Caxias, 

tem se deslocado até nossa cidade, onde, no ano passado, foram realizados quatro campanhas de 

doação, tendo uma média de oitenta a cem pessoas doadoras em cada campanha. Com 

frequência, eu também costumo receber solicitações de pessoas da comunidade para auxiliar na 

doação de sangue. E sempre que eu posso, eu faço a minha doação ou então ajudo a conseguir 

pessoas voluntárias para fazer este gesto nobre. Gostaria ainda, neste momento, de passar um 

vídeo, compartilhar um vídeo com vocês, que é do Ministério da Saúde, e fala um pouco sobre a 

importância da doação de sangue. (Exibição de vídeo através da televisão). Como citado, eu 

queria fazer um agradecimento bem especial a todos os voluntários do Flores do Bem, que no 

último ano sempre estiveram muito engajados nas campanhas que ocorreram. Também à 

paróquia, que sempre cedeu o espaço do Salão Paroquial, para que pudessem acontecer essas 

ações. O pessoal do Banco de Sangue de Caxias, que vem toda vez que são convidados, eles vêm 

até o município, facilitando que não precise se deslocar as pessoas. A gente sabe que se os 

munícipes precisassem ir até Caxias, seria uma dificuldade a mais e muitas vezes até uma, meio 

que uma desculpa para não ir doar sangue. Então toda vez que o banco vem pra cá, em um dia 

são quase cem pessoas que vão fazer a sua doação. Então queria também deixar o meu 

agradecimento especial a toda a comunidade florense, que compra essa ideia e sempre que 

acontece uma ação, se coloca à disposição. E convido para quem nunca doou sangue também, 

para que enfrente também, não é tão dolorido. Prefeito César também já doou várias vezes, 

sempre vejo nas campanhas alguns de vocês também, então convido que para que faça esse gesto 

de amor e que possam ajudar tantas pessoas que precisam também deste gesto, que é a doação de 

sangue. Então nesta noite era isso. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite e uma boa semana a 

todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, também quero 

cumprimentar ao padre Ricardo, a toda a família Fontana, estão sendo homenageados nessa 

noite, sejam bem-vindos a esta Casa. Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de 

cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 042/2022, que “Denomina de Estrada Victorio Fontana uma via 

pública localizada na Linha 80, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que 

faça a leitura do resultado do parecer das comissões em que a proposta (o projeto) tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público que nos 

acompanha, mais uma vez eu gostaria de solicitar o apoio de todos os Colegas para este projeto 

de lei, que denomina a estrada Victorio Fontana. Mais do que de forma justa denominar, 

homenagear o patriarca da família Fontana, estamos dando nome para uma importante via que 

liga a área central de Flores da Cunha às comunidades da Linha 80 e, também, de Otávio Rocha. 

Tendo também nesta via diversos moradores, em sua maioria da família Fontana, também 

algumas empresas já instaladas e outras que estão em processo de instalação e que iniciarão suas 
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obras em breve. Também quero salientar que é um desejo manter viva as memórias da família 

Fontana através da construção de um museu do vinho onde antigamente existia a vinícola do 

senhor Victorio Fontana, como relatou o amigo e neto do homenageado, padre Ricardo. Sem 

dúvida, essa estrada, somada aos empreendimentos locais, também será de grande importância 

para fomentar o turismo e para o desenvolvimento econômico de Flores da Cunha. Desta forma, 

conto com o apoio dos Nobres Colegas Vereadores para a denominação da estrada Victorio 

Fontana. Era isso. Muito obrigado!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadoras, o Prefeito Municipal, demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, dizer que 

fui o relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parabéns, 

Vereador, pela indicação na nomenclatura! Isso mostra, valoriza a família Fontana num contexto 

geral e também, como foi alegado pelo senhor em relação à instalação de empresas, facilita a 

localização. Também não posso deixar aqui de trazer essa empresa Multiflon está se instalando 

ali, empresa pleiteada também pela administração passada Lídio Scortegagna, no qual trouxe 

mais de nove, dez empresas no decorrer do seu mandato e trouxe a tão sonhada e a tão esperada 

pavimentação asfáltica que liga a 122 à Linha 80. No mais era isso. Fica aqui as minhas 

considerações e o meu parecer favorável em relação a esse projeto. Muito obrigado!  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham, sabemos da importância da, dessa estrada da 122 que dá acesso ao braço 

da 122 igualmente que vai para Otávio Rocha, sabemos da importância que essa estrada, 

conhecida como estrada dos Fontana, tem para Flores da Cunha. Em 2020, recebeu a sua 

pavimentação que era há muito tempo esperada e isso possibilita a instalação também de novas 

empresas no local e favorecendo todos os moradores e todos que transitam também do terceiro e 

quarto distrito que utilizam essa via. Então de conhecida apenas por estrada dos Fontana, hoje 

tem a sua denominação oficializada, tem o nome do patriarca, o seu Victorio Fontana, eternizado 

no nosso município e muito facilita também a localização, facilita a nomenclatura, facilita as 

pessoas encontrarem e reconhecem ali um trajeto de suma importância para o nosso município. 

Então parabéns a toda a família Fontana, que tem o nosso amigo padre Ricardo e a colega 

Maristela, a Marinês, a Adriana, o Mauri, a Ivanete, o Vagner e tantos outros Fontanas que 

somos tanto amigos e temos também um laço de família, com um tio em comum, o Seu Euclides, 

né? Então é bom sempre homenagear essas pessoas que construíram o seu legado, construíram a 

sua história e, agora sim, então dando nome a essa estrada. Então parabenizo o Colega Diego, 

pela autoria do projeto. E com certeza a estrada, hoje, dos Fontana, passando a ser denominada 

Victorio Fontana muito enobrece Flores da Cunha e toda a nossa região. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Primeiro eu quero 

aqui cumprimentar o Prefeito César, Colegas Vereadores, as pessoas homenageadas da noite. 

Com relação ao projeto, quero parabenizar o Vereador Diego, pela iniciativa. Nós sempre 

comentamos aqui quanto é importante nós podermos homenagear as pessoas que fizeram parte 

da história do nosso município. Senhor Victorio então com certeza teve um legado muito 

importante, a família aqui presente pode testemunhar isso para nós e da importância de nós 

colocarmos nomes nas estradas. Quero parabenizar também as famílias do entorno dessa estrada, 

que todos assinaram ao consentimento para que o nome fosse colocado. Esse é um requisito 

muito importante que a gente sempre observa nessa Casa é que todos os moradores que, 

pertencente às ruas, às estradas que são nominadas eles têm que dar o seu consentimento, 

acordando com o nome que é sugerido. Então o nome do seu Victorio foi prontamente aceito por 

todos moradores, por ele ter sido uma pessoa de fundamental importância para aquela estrada 

pra, pro município. Então parabenizar a toda a família. Uma estrada que, conforme foi dito, terá 

a denominação, terá endereço, principalmente agora que o Executivo está finalizando um acesso 

que é muito requisitado pra aquela comunidade da Linha 80 principalmente, da estrada dos 
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Fontana, que dá acesso à 122, que ali tem um gargalo que é, por muitos anos está uma discussão 

e, agora, o Executivo então estará executando essa obra pra que se evite qualquer acidente mais 

grave nessa via. Então mais uma vez eu quero parabenizar a toda a família Fontana, em nome do 

Ricardo, toda extensiva à família e, também, ao Vereador Diego, pela iniciativa de ter feito esse 

projeto. Era isso. Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 042/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Confirmem os 

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 042/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, a Nova Redação do Projeto de Lei nº 043/2022, que “Altera a estrutura da 

classificação orçamentária da Lei de Orçamento em vigor incluindo o Órgão 15, as Unidades 

Orçamentárias 15.01 e 15.02, inclui a Atividade 2951 no Anexo do Plano Plurianual e no III da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$2.129.612,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da 

comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável, com Nova Redação.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, estamos então apreciando nesta 

noite a realocação dos recursos para efetivarmos então a criação da Secretaria de Segurança 

Pública, Transportes e Mobilidade. Uma lei que foi aprovada aqui nesta Casa, pelos Vereadores, 

não a sua totalidade, mas a maioria e que então propiciará a nossa população termos uma guarda 

municipal. Essa nova secretaria terá, por atribuição principal, conjugar esforços com os demais 

órgãos de segurança pública, a fim de traçar a política de segurança pública e fiscalização de 

trânsito do nosso município. Além da secretaria, então terá a missão de dirigir a guarda 

municipal. Importante salientar que esses recursos então foram realocados de outras secretarias, 

já estava previsto no seu orçamento a criação desta secretaria, temos aí recursos da, da parte do 

trânsito que estão vindo para estas novas rubricas, valores também para a execução do binário, 

muito importante aqui para o nosso Centro do município. Então peço aos Colegas que apoiem 

esta proposição e, assim, possamos fazer que essa secretaria tenha a sua efetividade aqui no 

município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, também gostaria de 

deixar minha contribuição em relação a este projeto. Como mencionado pela Colega Silvana, 

vale salientar que esse valor faz, parte deste valor já está contido dentro das, de algumas 

secretarias, como a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Governo também, está só sendo 

remanejado para a criação da Secretaria de Segurança Pública, que ao meu ver, vem a somar 

muito pro nosso município. Desde o ano passado, nesta Casa mesmo, tivemos a visita do pessoal 

do Consepro também, falando sobre a instalação das câmeras e para que a gente consiga ter um 

projeto, que é o Olhar Digital, também efetivo, precisamos que, de uma guarda municipal 

organizada, de uma Secretaria de Segurança Pública organizada também. Não dá para deixar 

como está hoje, né, que sabemos que as secretarias elas acabam se sobrecarregando, tendo esse 

papel importante que é a segurança pública. E, por isso, se faz necessário então a criação da 

guarda municipal, da, de uma secretaria separado, totalmente dedicada à área de segurança. Com 

certeza isso virá muito a somar ao nosso município. Várias cidades vizinhas já têm criado a 

secretaria de segurança. E se o nosso município de Flores da Cunha não tiver também uma 

secretaria de segurança, parte dos, digamos, da criminalidade acabará vindo para Flores da 

Cunha e nós sabemos todas as consequências que isso iria ter. Então parabenizo ao Poder 

Executivo e a todos que apoiaram este projeto. E também sou favorável a este projeto.    
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nova Redação do Projeto de 

Lei nº 043/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. 

Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Projeto 

de Lei nº 043/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 008/2022, de Congratulações à diretoria da comunidade de São João 

Batista, localizada no travessão Cavour, Senhor Antonio Coloda e Senhora Alice Coloda, Senhor 

Daniel Boff e Senhora Fabiana Boff, e Senhora Nadir Renon e Senhor Isaias Renon, extensiva a 

todos os moradores e sócios da comunidade, pelos 140 anos de história. Moção de autoria do 

Vereador Ademir Antonio Barp, ao qual eu passo a palavra para que faça a defesa da proposição.   

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Falar de, da moção a gente 

fala também com um pouca de emoção, porque nas tratativas, que a gente teve mais contato com 

o Antonio Coloda, a gente viu e sentiu a alegria que eles estavam preparando essa festa dos 140 

anos. É uma comunidade do nosso interior, são tantas as comunidades no nosso interior, mas 

acredito que uma das mais antigas e que tem todo o seu histórico traçado, todo o seu histórico 

em, posto em páginas, em livros, né, do Seu Valentin também, juntamente com o Seu Antonio, 

todos que trabalharam para ter os seus registros da comunidade no seu dia a dia. É sempre bom 

quando que se tem a oportunidade de se registrar a história das nossas comunidades e das nossas 

pessoas. Então nessa comemoração dos 140 anos, a gente sentiu o empolgamento, o entusiasmo 

e a alegria dessas pessoas que trabalharam na festa, que se dedicaram e que se eternizaram assim 

em palavras, eternizaram em ações toda a sua alegria por homenagear essa comunidade dos 140 

anos. Então essa Casa presta essa justa homenagem e a gente pede, pelo histórico que a gente 

leu, pelo histórico que a gente viu ali, a gente vê a importância que a comunidade de São João 

tem para a nossa comunidade de Flores da Cunha e para o nosso município. Então solicito aos 

Nobres Edis que aprovemos essa moção, porque a gente vê e sabe e sente que as nossas 

comunidades precisam dessa história, precisam desses registros e precisam também desses 

reconhecimentos. Então solicito aos Colegas que aprovem junto com todos a essa moção de 

congratulações para a comunidade de São João. Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 008/2022 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 008/2022 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 009/2022, de Congratulações à Senhora Paula Cavagnolli, pela 

representatividade e atuação na comunidade da Linha 80 e no cenário político do município de 

Flores da Cunha. De autoria da Vereadora Angela Cardoso Machado, a qual passo a palavra para 

que faça a defesa da proposição.  

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Eu peço aos Colegas 

Vereadores que votem sim pra Paula Cavagnolli, uma mulher que representa muitas outras 

mulheres. Como a gente sabe que tem muito poucas mulheres na política, mulheres que mostram 

do que são capaz, né, como eu disse, no dia 23, mulheres que levam o mundo no peito. Então 

assim, eu espero que vocês votem sim, pela representatividade que a Paula Cavagnolli tem 

dentro do município de Flores da Cunha. É isso. Acho que eu não preciso falar muito, a história 

dela fala por ela. Muito obrigada!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 009/2022 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 009/2022 aprovada por 

unanimidade.  

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final o Projeto de Lei nº 044/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 
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Serviços Públicos e Direitos Humanos (a Nova Redação do) o Projeto de Lei Complementar nº 

004/2022. Neste momento, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público que ainda 

nos acompanha, gostaria de falar neste momento, ocupar esse espaço, para falar que ontem então 

se comemorou, ontem, dia cinco, Dia Mundial do Meio Ambiente. E, diante disso, a Prefeitura 

de Flores da Cunha, por meio da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, 

promove, entre os dias cinco e quinze de junho, a Semana do Meio Ambiente 2022, em 

comemoração então ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na data do dia cinco de junho. 

A programação conta com lives e visitas à exposição “Conhecendo a Amazônia”. O tema 

escolhido pelo projeto de Educação Ambiental para a Semana do Meio Ambiente é “Conhecer, 

Ensinar e Proteger”. As atividades da Semana do Meio Ambiente vão ocorrer de forma on-line e 

presencial. Nos dias sete e nove de junho haverá bate-papo, com transmissão pelo youtube do 

projeto de Educação Ambiental de Flores da Cunha, sempre às 19:00 horas. No dia sete, o tema 

abordado é a “Gestão dos Resíduos Eletrônicos” e a convidada é Mônica Morais, gestora da 

empresa AMBE. Já, no dia nove, o assunto é “Sustentabilidade”, com a Engenheira Ambiental 

Nicole Portela. A Semana do Meio Ambiente também terá uma atração especial para as escolas e 

para a comunidade, que é a carreta “Conhecendo a Amazônia”, uma exposição itinerante que 

aborda o bioma Amazônia. A mostra ocorre dentro de uma carreta e é equipada com bancos e 

uma bancada expositora com os animais taxidermizados, onde o visitante poderá imergir no 

bioma Amazônia. A exposição passará pelas escolas de Flores da Cunha, entre dia cinco e quinze 

de junho. Nos dias 10, 11 e 12 de junho, a carreta ficará estacionada na praça da Bandeira. Então 

fica o convite para toda a comunidade especialmente para os alunos das escolas, que prestigiem 

então a carreta também e que possam então estar aproveitando ao máximo essa Semana do Meio 

Ambiente. No mais era isso. Uma boa semana e boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; quero 

cumprimentar, agora, especialmente a família Fontana, a família Cavagnolli, pelas justas 

homenagens aqui prestadas pelos Colegas Vereadores, por esta Casa, capela São João; Deputado 

Marcelo Brum que estava aqui; nossa liderança religiosa e reitor do santuário de Caravaggio, 

padre Ricardo Fontana; Élio Dal Bó, Presidente do MDB; e todos os demais que nos prestigiam 

pelas redes sociais. Fazer aqui meus cumprimentos, também minhas considerações, elogios à 

nomenclatura da via onde leva mais que o nome, Vereador Diego, leva o carinho, leva o amor 

dessas famílias em relação a ter o nome de um ente querido, uma pessoa que trabalhou pela 

comunidade, trabalhou pela aquela determinada via. E, da mesma forma, pra Paulinha, meus 

parabéns! Vereadora Angela, parabéns pela indicação da moção! Aprovamos aqui, por 

unanimidade, pois sabemos do potencial do trabalho da Paula e, mais uma vez, aqui deixar meu, 

meu muito obrigado e, também, minhas considerações. Quero aqui relembrar a data de ontem, 

dia cinco, Dia Nacional do Vinho, data que simboliza o trabalho, Colegas Vereadores, dos 

nossos agricultores, suas famílias. Mas digo isso, mais que trabalho, cultivam o amor, carinho, 

dedicação, dificuldades, cansaço, longas jornadas de trabalho e que, por muitas vezes, vemos ali 

fora que não tem a devida valorização que merecem. Batalhamos aqui nessa Casa em relação, 

não vou entrar no mérito do assunto em relação ao preço mínimo da uva, que todo ano é muito 

comentado e muito se movimentou por parte também da comunidade, dos próprios agricultores 

em relação ao assunto. Quero aqui também falar da Feira do Produtor, um trabalho que vim 

fazendo, juntamente com a ex-secretária de Agricultura do Governo César Ulian, a Fabiane 

Veadrigo, extensivamente agora, juntamente na pasta, o Ismael, ampliação da feira está sendo 
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feita. Foi mais dois produtores que “compunharam” a feira, o Seu Mascarello e outro produtor é 

este vereador que vos fala. E mais uma vez dizer estamos servindo, dando mais uma opção à 

comunidade, participar, tivemos um feedback muito legal no último final de semana, por parte do 

munícipe, né, por ter mais uma escolha mais, mais dois produtores “compunhando” a feira. E 

acredito que, no decorrer desse ano aqui, a gente possa estar indo em relação às ampliações e 

melhorias do mesmo. Era isso. Meu muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, também 

quero parabenizar os homenageados dessa noite; à família Fontana, parabéns por esta linda 

homenagem; à comunidade de São João, pelos 140 anos, uma comunidade que acolheu os meus 

imigrantes italianos, a primeira família De Carli do Brasil se instalou nessa comunidade e depois 

recebeu a mim e a minha família quando meu pai retornou a morar em Flores da Cunha, foi o 

local que fomos morar por primeiro. E também à Paulinha, né, merecida homenagem, sabemos a 

dificuldade de termos mulheres na política, então com certeza é muito importante essa 

valorização, Vereadora Angela. Quero agradecer aqui aos assessores desta Casa, a assessora 

Marina, o Rodrigo e a Nara, também junto com a Vereadora Angela, estivemos visitando o nosso 

capitão da Brigada e, também, a delegacia, para colocarmos em prática então nessa Casa a 

Procuradoria da Mulher, mais uma forma de ajudar as mulheres vítimas de violência do nosso 

município, com informação, com encaminhamentos, já que os números cada vez se mostram 

mais crescentes e esse assunto precisa ser debatido na sociedade, precisa ser falado, precisa ser 

comentado, as pessoas precisam entender que isso não é mais possível acontecer em dias atuais 

violência contra a mulher, não só a violência física, né, Vereadora Angela, como falamos, 

violência emocional e financeira também. Na sexta-feira, estive visitando o nosso canil, lá no 

Alfredo Chaves, então agora conta com o Douglas, né, que é um CC que está lá apoiando então 

as atividades do canil, junto com a Upeva, que está bem feliz com esta parceria. Além disso, hoje 

também, né, Prefeito César, foi entregue um veículo que auxiliará nas atividades do Douglas no 

transporte da ração ou de, também dos animais que precisam vir aqui nos veterinários para terem 

os seus cuidados. E, também, a reforma dele vai ser, acontecer agora a licitação, dia quinze de 

junho, então teremos uma reforma, com todas as divisões adequadas também para dar mais 

qualidade lá para os nossos animaizinhos, que estão lá esperando uma adoção, né? Quem quiser 

fazer visitas também lá é aberto para adotar os animais. E também, nesse ano, né, a Prefeitura 

Municipal disponibilizou as vacinas de raiva e polivalente que há algum bom tempo não eram 

feitas, então também esse, todo essa atenção, esse carinho da nossa Administração com os 

animais do nosso município. No sábado, estivemos em comitiva, participando do evento de pré-

lançamento da candidatura do nosso amigo querido Guilherme Pasin, ex-prefeito de Bento 

Gonçalves, que será nosso candidato a deputado estadual. Estava presente também o nosso pré-

candidato ao governo, o Senador Heinze, a Comandante Nádia, mais uma mulher aí à frente da 

política, disputando então o cargo de senadora. Depois eu retomo também a fala, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, inicialmente quero 

parabenizar os Colegas Vereadores Diego, Angela e o Ademir, pela justa homenagem prestada 

no dia de hoje à família Fontana, à Paula Cavagnolli e à comunidade de São João Batista. 

Também informar que estive, no último sábado, participando da posse da nova diretoria do LEO 

Clube. Desejo à Lais Fachin, que foi conduzida ao cargo de presidente, e toda a sua diretoria, 

muita luz e sabedoria para conduzir esta entidade que presta um trabalho voluntário muito 

importante no nosso município. Após a solenidade de posse, fomos agraciados com um saboroso 

jantar. Também informar que essa semana a Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, 
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Serviços Públicos e Direitos Humanos estará visitando as escolas de educação infantil públicas e 

conveniadas de nosso município. Por hoje é isso, Senhor Presidente! Uma boa noite e uma boa 

semana a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, Colegas Vereadoras, o Prefeito César, a imprensa, funcionários desta Casa, público 

aqui presente, quem nos acompanha nas redes sociais, os homenageados desta noite, direção da 

comunidade de São João, Paula Cavagnolli, a família Fontana. O dia primeiro de junho, quarta-

feira, comemoramos o Dia Nacional da Imprensa, conforme Lei nº 9.831, de 1999, sancionada 

pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Até 1999, o Dia Nacional da Imprensa era 

comemorado em 10 de setembro, data que começou a circular no país o primeiro jornal 

publicado no Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808. Parabéns a toda imprensa, escrita e 

falada, de Flores da Cunha. Também quero deixar registrado nesta Casa e agradecer o Deputado 

Marcelo Brum, pela liberação de emenda parlamentar para a realização do asfalto da estrada do 

travessão Gavioli. Em 2020 e 2021, o Deputado Federal Marcelo Brum foi o deputado gaúcho 

que mais investiu recursos no hospital Fátima de Flores da Cunha. Obrigado, Deputado. Era isso, 

Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereadora Angela Cardoso 

está com a palavra. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Durante essa semana, 

estivemos aí com nosso projeto Bola pra Frente, estava envolvida ali, com os preparativos, pra 

receber as crianças ali na escola Leonel, do bairro Pérola e, sábado, finalmente começou o 

projeto. E a gente pode, as pessoas que estavam lá acompanhando, assistente social, o 

fisioterapeuta, a psicóloga, a enfermeira, tinha muita gente lá pra dar apoio pras crianças, foi 

muito bom ver que uma, uma ação tão simples pode levar tão bem pra dentro de um bairro. A 

gente notou nesse projeto, nós tínhamos trinta e cinco crianças, mas a gente só pode com vinte e 

duas crianças e, na mesma hora, começou a chegar mais. Os pais falaram pra nós, que invés das 

crianças estarem na rua, que era o que estava acontecendo, as crianças estavam vindo pra dentro 

da escola pra jogar, praticar um esporte, pra ter um, uma chance, como eu digo, de virar um 

cidadão, porque o nosso intuito no Bola pra Frente não é formar craques, mas sim cidadãos. 

Então assim, estou muito feliz, mas estou triste, por a gente não poder abraçar todas essas 

crianças e trazerem pra dentro do projeto. Então assim, continuo com a minha indicação de 

ampliação do horário da farmácia, levando pros bairros, levando pro interior, levando pra 

comunidade, pedindo pra assinar a minha, o meu, o meu abaixo-assinado físico, on-line, e 

gostaria muito de pedir que as pessoas continuem olhando lá e assinando o nosso, a nossa 

indicação. Lembrando a todos que isso não é uma indicação da vereadora, mas é uma 

necessidade da população. Seria isso, Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodomir Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Então, só mais uma vez, 

queria aqui cumprimentar as entidades já homenageadas, capela São João; a minha amiga Paula, 

por tempos trabalhamos juntos na área profissional, se encontramos na área esportiva e, 

ultimamente, também na área política somos adversários, mas não somos inimigos, né? Isso que 

eu sempre digo, a boa política é a nossa perseverança. À família Fontana, queria dizer que, além 

de vocês terem sido homenageado com o nome do vosso patriarca, o senhor Victorio, na semana 

passada então, também foi assinado então a licitação pra execução do trevo de acesso que é 

muito importante, como eu havia falado anteriormente. Então parabenizar por essa, mais uma 

vez por a, pela escolhida do nome e que essa estrada tenha um bom êxito. Também queria 
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comentar com relação à política, foi comentado que no sábado nós participamos do lançamento 

da pré-campanha da, pra deputado, pra governador, pra senador, estamos em ano político, e eu 

quero aqui é lamentar, como forma de repúdio, o que aconteceu em Porto Alegre. Seria a mesma 

coisa que vim uma pessoa aqui, em Flores da Cunha, e querer mudar o nosso hino de Flores da 

Cunha. O que uma agremiação partido político, algumas pessoas fizeram em Porto Alegre, 

querendo destoar nosso hino do Rio Grande, por razões políticas, não é aceitável! Isso aí acho 

que é uma forma de repúdio a todos nós gaúchos, repudiamos essas ações. Nós sabemos que são 

alguns partidos direcionados que fazem esse tipo de ação, mas é de uma tamanha ofensa a nós 

gaúchos, que nós não podemos aceitar. Independente da agremiação, independente de partido 

político, que cada um respeite a ideologia, o trabalho de cada um. Então o que foi feito em Porto 

Alegre, posso dizer aqui, pelo partido dos Trabalhadores, pelo PT, e os partidos que estavam 

juntos lá, inclusive com empresários aqui da nossa cidade, patrocinando esse encontro. Então 

isso aí é uma moção de repúdio que nós poderíamos fazer com relação a esse assunto. Então é 

lastimável! A imprensa todos os dias vem debatendo nesses assuntos e nós presenciamos aqui 

nosso estado essa atitude lamentável de partidos políticos em ano de eleição. Era isso, Senhor 

Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp está 

com a palavra.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Ainda em tempo, 

cumprimentar a Maria Baldissera Fontana, que se faz presente hoje aqui, nessa noite fria e 

chuvosa. Ela veio prestigiar sim também a homenagem que está sendo feita ao seu Victorio, o 

patriarca lá da família, que construiu a sua história aqui em Flores da Cunha. Também ao nosso 

Vice-Prefeito, o Márcio Rech, seja bem-vindo, Márcio! Também dizer que sendo ontem o Dia do 

Vinho, muitas conquistas a gente fez e teve dentro do setor nesses últimos anos, falando da 

qualidade, falando da estruturação das vinícolas, das máquinas adquiridas, processos mais 

modernos, tecnologia, enologia avançando. Mas ainda temos questões a serem tratadas, como a 

ST, a substituição tributária, ainda temos esperança de ter uma zona franca da uva e do vinho nos 

próximos anos, acreditamos que não podemos abandonar essas lutas, essas causas aí. O nosso 

vinho tem qualidade, tem volume, tem expressão e temos que ter esse lado da economia também 

funcionando e tem esse lado da, de toda a tributação que incide sobre o nosso produto. Isso acaba 

prejudicando os nossos produtores de uva, que os preços mínimos às vezes ficam aquém da que, 

aquilo que a gente espera e as qualidades que a gente exige e precisa pra se elaborar bons 

produtos, sucos, vinhos e espumantes, às vezes passam a não ser reconhecidas na sua questão 

econômica. Então temos que valorizar também toda a cadeia produtiva, começando lá no 

parreiral. Mais uns dias, temos o início das podas das nossas videiras e temos mais uma safra aí 

então em andamento, então esperamos que nos próximos anos muita dessas questões sejam 

resolvidas. Então por essa semana era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana e uma boa noite 

a todos! 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Durante trinta dias, trabalhei como vereadora, ouvindo a 

comunidade e cumprindo o papel do vereador. Quero agradecer ao partido Republicano, por ter 

me dado essa oportunidade e principalmente agradecer a comunidade que esteve junto comigo 

nessa caminhada. Quero deixar aqui registrado, que mesmo não estando em exercício, 

continuarei minha luta. Estarei trabalhando junto com a população para que a indicação de 

ampliação do horário da farmácia do posto central seja ouvida por nossa Administração e 

realmente efetivada. Trouxe os cidadãos para dentro da Câmara de Vereadores, em todas as 

sessões exibi vídeos da nossa população defendendo essa indicação, organizei um abaixo-

assinado de todos, um abaixo-assinado on-line e física, e físico, isso porque ela é necessária, é 

realmente necessária. Peço a ajuda de todos vocês, Colegas Vereadores, para que se juntem a 

mim, a nós população nessa luta e escutem o pedido que não é só meu, vem de toda a 
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comunidade. Que tenhamos a coragem e a perseverança de lutar pela mudança que queremos ver 

no mundo. Obrigada a todos! Uma ótima semana e até logo! 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Transfiro o meu tempo à Colega Vereadora Silvana. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, hoje trago a 

esta Casa um assunto não tão favorável, por se dizer, com a presença do nosso ex-presidente e 

ex-presidiário Lula, em Porto Alegre, na última semana, que trouxe contratempos também aqui 

para Flores da Cunha, já que na ocasião foi citada a nossa Cooperativa Nova Aliança, também a 

Cooperativa São João, de Farroupilha, em um evento que estava acontecendo lá. Isso causou 

transtornos a essas duas entidades, essas duas importantes cooperativas. Inclusive a Cooperativa 

São João emitiu uma nota, porque estava sofrendo ataques de ódio, que é o que causa esse 

partido, então com pessoas querendo boicotar a própria empresa. E esperamos que isso não 

aconteça com a nossa Cooperativa Nova Aliança. Lamentamos profundamente a imagem da 

nossa cooperativa estar associada a um político condenado, um político corrupto. Com certeza as 

famílias cooperativadas, os nossos agricultores de Flores da Cunha não compactuam com esse 

tipo de ideologia. Então lamento mais uma vez que a nossa cooperativa esteja associada a isso, 

usaram na imprensa, né, recebemos em diversos grupos de whats, os vídeos, então que isso possa 

ser de alguma forma tratado e discutido dentro da cooperativa para que não ocorra mais. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Muito obrigado, Senhor Presidente! Pegando um gancho daquilo que foi falado 

aqui, pelo Vereador Clodomir José Rigo e a Vereadora que me antecedeu na sua fala, Silvana De 

Carli, em relação à cooperativistas levantando bandeiras políticas. Recebi também, por vários 

agricultores do município e de municípios vizinhos, uma grande manifestação nos grupos, por 

estarem, a gente fica triste quando uma entidade ou algum grupo levanta uma bandeira política, 

se associa a um candidato, a um partido, porque perde a essência de uma entidade, de um grupo, 

isso acaba ficando muito politizado. Por mais que a política esteja em tudo, mas a gente ainda 

tem a esperança desses certos grupos serem neutros, por representarem diversas opiniões, 

diversos associados, diversos colaboradores, enfim, fica aqui também o meu, a minha triste fala 

em relação à associação desses líderes cooperativistas, Lali, junto à figura do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, que já tem a sua imagem muito degradada pelos, pelos seus efeitos, já pelos 

seus fatos comprovados perante a comunidade brasileira. Então fica aqui, mais uma vez, minha, 

a minha, o meu sentimento, né, de repúdio à ação que foi feita. Infelizmente isso acaba 

denegrindo a imagem do município, não é só de uma cooperativa, mas sim, Prefeito, do 

município todo em relação ao fato que aconteceu. Mas enfim, aqui fica aqui a nossa, o nosso 

registro, que a gente é a favor, defende o trabalhador, principalmente aqui já fiz várias falas, já 

defendi muito a questão do agricultor, o pequeno produtor familiar e a gente não pode deixar 

esse tipo de atitude corromper esse tipo de ação aqui no município. Por mais que não foi aqui 

que aconteceu, mas eu me sinto na obrigação de fazer essa fala aqui, no dia de hoje, né, e 

defender também essa classe trabalhadora, que muito representa o município e muito trabalha 

pela economia do município. Então era isso, Senhor Presidente. E fica aqui meu muito obrigado. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento 

da Presidência). Senhor Presidente, gostaria então de passar alguns informes da nossa 

Administração, falar aqui, em nome do nosso Prefeito César Ulian. Nós estamos aí com o projeto 

habitacional Residencial João XXIII com as inscrições aberta pra comunidade e saber então, vai 

ser construído mais um conjunto habitacional, com 80 imóveis, ali no bairro União, então está 

aberto o espaço para as pessoas se cadastrarem, que tiverem interesse em adquirir um imóvel lá. 

Então os interessados devem fazer o seu cadastro aqui, direto no departamento de Habitação, 

pelo número 3279-3600, ramal 246. Também falar que nós estamos sendo assolados aí por uma 

chuva que não foi vista nessa quantidade nos últimos tempos. Nós tivemos aí, em abril, 257 
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milímetros de chuva; em maio, 366 milímetros; e só entre ontem e hoje foram 130 milímetros de 

chuva, o que com certeza está causando diversos transtornos no nosso município, inviabilizando 

algumas obras no momento. Como nós tivemos, na semana passada, a operação de recapeamento 

da estrada que liga Nova Pádua, então foi possível fazer lá, né, Prefeito, mas não foi conseguido 

dar continuidade à operação tapa-buraco que ia ser feito na cidade. Então estamos com alguns 

pontos que vocês vão perceber, andando na nossa cidade, em aberto e que precisam esperar o 

tempo secar, para que depois a obra seja feita com qualidade. Também convidar a toda a 

comunidade, para inauguração do asfalto, 1,5 quilômetros de estrada, na estrada Monte Bérico, 

mais uma obra importante sendo entregue por esta Administração. Parabenizar o nosso Prefeito 

César, toda a equipe da Secretaria de Obras que tem se empenhado muito, vai ser no dia 11 de 

junho, às dez e trinta então, na comunidade de Monte Bérico. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, quero 

cumprimentar o Vice-Prefeito Márcio Rech, que se faz presente nessa sessão. Encerrada as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No mês de junho, através da Lei 

Municipal nº 3.547, de 15 de abril de 2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, foi instituída no 

município de Flores da Cunha o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para 

conscientização sobre a importância da doação de sangue. Neste sentido, a Câmara de 

Vereadores estará publicando, através de suas redes sociais, da imprensa, postagens sobre a 

importância deste ato que salva vidas. Na última segunda-feira, dia 30, estive representando esta 

Casa na reunião com a CDL, que tratou sobre o evento beneficente “Homens na Cozinha”, que 

será realizado no mês de setembro. No dia 02/06, quinta-feira, na Câmara de Vereadores de 

Farroupilha, participei do encontro regional do Parlamento da Região da Serra, onde foi 

abordado o tema sobre a carga tributária dos produtos da vitivinicultura. Visto que essa semana 

também tivemos aí o Dia do Vinho, lá foram levantados, elencados muitos problemas e 

dificuldades da tributação do vinho nacional, né, problemas enfrentados também pelo tráfego de 

produtos importados, via fronteiras aqui no nosso estado e outros estados do Brasil, os incentivos 

para que produtos do exterior entrem no país, o que torna difícil a competitividade dos nossos 

produtos, por conta da alta tributária, entre outras questões. Levantamos também essa, a questão 

da zona franca da uva e do vinho, que é um projeto federal que está parado na Comissão de 

Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que seria um, um alívio, um alento aos nossos 

produtores, para que pelo menos, na região da Serra Gaúcha, o produto tivesse uma tributação 

menor e fosse mais competitivo, visto que a Serra Gaúcha é o maior consumidor também de 

vinhos de todo o país. Essas demandas vão ser encaminhadas pra Assembleia Legislativa e, 

também, para os deputados federais e os candidatos ao Governo do Estado. O vinho deve ser 

tratado com mais atenção porque, principalmente para Flores da Cunha, o maior produtor de 

vinhos do Brasil. Quero também aqui, citar os homenageados da noite. Parabenizar a capela São 

João Batista, na, através da sua direção e toda a comunidade, né, 140 anos alicerçados aí na fé e 

na vivência comunitária. Parabéns a vocês! Continuem assim! Isso é muito importante para as 

futuras gerações também. À Paula Cavagnolli, minha amiga, companheira, ex-presidente do 

PDT, uma liderança forte na Linha 80, fora da política também, no esporte, no desenvolvimento 

comunitário, grupo de jovens, que essa homenagem também sirva de exemplo para outras 

mulheres que possam participar e cada vez mais tomar seus espaços de liderança. Todas as 

mulheres têm capacidades até maiores do que os homens. Parabéns! À família Fontana, 

parabenizar pela homenagem do seu Victorio! Merecido pelo pioneirismo e pela dedicação, pelo 

trabalho a alguém que se destacou, muito justo a homenagem, mas mais do que isso, também é 

uma organização territorial do município onde vocês terão o endereço correto e poderão, enfim, 

usufruir disso, tendo lá, como nome, uma pessoa que muito contribuiu pro município. Parabéns a 

vocês também!  
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Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 06 de junho de 2022, às 19h55min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana! 
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